Orvoslista

Csepeli Állategészségügyi Centrum - "Cani-rep"

Dr. Nándorfi Zoltán

Csepel, Szent István út 69.

06-1/425-4404, 06-20/329-9933

H-P: 09.00-12.00 és 14.00-20.00

Szombat: 09.00-12.00

Vasárnap: 17.00-20.00(Más dokik is rendelnek itt! Nem mindig ő van bent)

pharma@externet.hu

Cavecat ajánlása:A doki kisállatgyógyász szakorvos, ő műtötte Binit Csepeli Állategészségügyi
Centrum - "Cani-rep"

Család utcai Kiállat rendelő
Dr. Varga József

1039 Budapest, Család u. 36/A.
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06-1/240-9780, 06-30/934-5480 (Ügyelet)

Minden hétköznap: 09.00-11.00 és 17.00-20.00

Vasárnap: 17.00-20.00

http://www.allatpatika.hu nyuszvet@axelero.hu

kdori ajánlása:A doki minden állathoz ért DE: ki kell harcolni a figyelmet. Nem agresszíven, de
kitartóan. Otthagy, mint aki jól végezte dolgát, nem elmenni, amíg van kérdés. Van ott még egy
szőke copfos nőci, az még ért a csinikhez, a többi az nem, de tudja is magáról. Szóval: ha
valaki kellőképp temperamentumos, akkor jó neki ez a doki, segíteni fog. Ja, és az ügyelet, az
tök komoly, a pasi hajnaltól éjfélig dolgozik, labor is van, meg minden. Árak szerintem drágák,
más szerint olcsóak, egy csin egy kezelése 2-3000 Ft, mindenki döntse el maga... Család utcai
Kiállat rendelő

Dr. Sátorhelyi Tamás

1038 Budapest, Templom u. 46/B

06-1/243-8464, 06-30/977-0677

H-Sz-P: 17.00-20.00
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K-CS: 10.00-12.00

Szombat: 10.00-12.00

Vasárnap: 17.00-19.00

t.satorhelyi@axelero.hu, satorhelyi@axelero.hu

kdori ajánlása:Nem ért a csinekhez. DE ért az állatokhoz, tisztában van a korlátaival e téren, és
végére jár a dolgoknak, amennyire tud. Ezen kívül Varga dokival ellentétben van ideje a
betegekre, és nem kell órákig várni nála. Hüllővel meg azt hiszem hozzá a legérdemesebb
menni, de ez talán mellékes :)

Dr. Fáncsi Gábor

XV. ker Énekes u.2

06-1/307-6365

Telefonon elérhető délelött 10-12ig

gfancsi_vet@hotmail.com
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Cavecat ajánlása: A doki egzotikus állat szakértő, lelkiismeretes, és apai felmenői mind dokik
voltak, ergo rendelőben nőtt fel... rnSikeresen herélt csincsillát, kezelt tályogot, és amúgy
minden más egzotikus állattal jól bánik - a hisztigép jákóm úgy tűrte a kezelést, mint senkinek,
asszem az ő véleménye végképp azt jelzi, a doki nagyon ért az állatokhoz :)

Dr. Graf Miklos és Dr. Graf Zoltán

1117 budapest, Fehérvári út 38/A.

06-1/209-5130, 06-30/209-5130

Minden hétköznap: 10.00-12.00 és 15.00-19.00

Szombat: 09.00-12.00

http://www.grafdoktor.hu miklos@grafdoktor.hu

kdori ajánlása: Értenek a kisállatokhoz, iszonyú lelkiismeretesek, a díjszabás több, mint baráti,
és nincs nagy sor se azt hiszem, a honlapon még egyéb impresszív dolgok találhatóak, a
lényeg, a halál széléről hozta vissza a doki a csinemet, ráadásul rendelési és mindenféle
ügyeleti időn kívül, bement a rendelőbe egy ismeretlen beteg kedvéért szombaton este 8-ra
Graf doktor állatorvosi rendelője
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Dr. Héthársi Zoltán, főorvos

1158 Budapest, Hősök útja 3/A.

06-1/410-2307, 06-30/949-5417 (Héthársi mobilja)

H-K-CS-P: 09.00-12.00

Minden hétköznap: 16.00-19.00

Szombat: 09.00-12.00

Vasárnap: 18.00-20.00

Orsi ajánlása: Gyakorlatilag bármilyen állattal lehet hozzájuk fordulni, mindenkit megvizsgálnak,
ha tudnak, segítenek, de nem nyomják tele az állatokat mindenféle fölösleges gyógyszerrel.
Inkább megmondják, hogy nem értenek hozzá, és ajánlanak másik orvost.A rendelő elég
puritán berendezésű, nincsen tele mindenféle csilivili géppel, viszont nagyon kultúrált és
barátságos. :) A csincsillákhoz viszont csak Héthársi ért, aki már többször is sikeresen
ivartalanított csineszt.A mobilján kell zaklatni, hogy mikor van bent. :)

5 / 11

Orvoslista

Dr. Sütő András

1025 Budapest, Felső zöldmáli út 114.

06-1/335-5611 (Üzenetrögzítő)

Minden hétköznap 09.00-12.00 és 16.00-19.00

Szombat: 09.00-12.00 és 17.00-19.00

http://www.allatorvosi-rendelo.hu info@allatorvosi-rendelo.hu

Az egész klub ajánlásával :) A doki csinálta a kiállításra a vizsgálatainkat, és többen járnak
hozzá kedvenceikkel. Sikeresen herélt csincsillát és amputált csincsillalábat! Imádja az
állatokat, körültekintő, lelkiismeretes, és mindig emlékszik arra, aki már járt nála! Felső Zöldmáli
úti állatorvosi rendelő

Dr. Papp Antal
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Budapest, 11.ker. Mesterházi u. 4.

06-1-203-2154

H-SZ-P: 10-13 és 16-20

K-Cs: 16-20

V: 17-20

www.talpas.hu

pappantal@t-online.hu

A weblapról kiderül, hogy a dokinak van sebészeti (ivartalanítás, császármetszés, stb.) és
traumatológiai (törések) gyakorlata, illetve tud röntgent és vérvizsgálatot végezni. A kisemlősök
altatását isoflurane gázzal végzi, tehát nincs kockázatos szuri. Ultrahangja sajnos nincs.

Enikő ajánlása: Mancit már gyógyította meg. Nagyon kedves, lelkiismeretes doki, anno neki is
voltak csincsillái.A rendelőben egyszer találkoztam egy csinivel, aki egy sikeres lábműtét után
volt, és arra várt, hogy a csavarokat kiszedjék a lábából.
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Dr. Balogh Dániel és Dr. Sükösd László

1212 Budapest - Csepel, Szent István út 69.

425-44-04, 0620/329-9933

Nyitva az év minden napján!

Hétfő-Péntek 9-12 és 14-20

Szombat 9-12

Vasárnap 15-20

Ünnepnapokon a szombati vagy a vasárnapi nyitva tartás érvényes!

Patika:425-3205

Hétfő-Péntek 9-19

Szombat 9-13
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Megközelítés:Csepel központjából, a Szent Imre térről 52-es busszal kb. 5-6 perc a menetidő,
a Csepeli Mátyás utcai megállónál kell leszállni, és 2 saroknyit előre sétálni.

http://www.pharmaklinika.hu/sub.php?node=80#csac pharmaklinika@pharmaklinika.hu

Christiiee ajánlása: 2007 január elején műtötték meg Pollyt, akinek rosszul nőnek a fogai, emiatt
nem tudott enni, és rohamosan elkezdett fogyni? Elmondták a lehetőségeket, hogy mire
számítsak, hogy mennyi esélyt látnak a műtét sikerességére, a kockázatokat.. és Pollyt még
aznap sikeresen megműtötték! Az egész társaság igazán állatszerető, mindenkihez van 1-2 jó
szavuk, segítőkészek, lelkiismeretesek. Ja, és az épületben állatpatika is üzemel, amit nem
tartanak, azt beszerzik. :) A rendelő mindig tiszta, jól felszerelt, (van röntgen, altatógép,
ultrahang). Általában nem kell sokat várni, mert ha nincs épp műtét, akkor két helységben
dolgoznak párhozamosan. A doki maga is lelkes csintartó, 2 csinnel büszkélkedhet, úgyhogy
nagyon a szívén viseli a csinik sorsát :) Csepeli Állategészségügyi Centrum

Állatorvos-Tudományi Egyetem - ÁOTE

Dr. Molnár Viktor / Dr. Pazár Péter

1078 Budapest, István u 2

06-1/478-4100,06-70/285-7683
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Éjjel-nappal, ügyelet működik! Szabó doktor külföldre költözött, helyette ismét Molnár Viktor
rendel, aki sokáig az Állatkert főállatorvosa volt.

A klub ajánlásával: Többeknek ivartalanitottak, kezeltek lehetetlennek tűnő eseteket is.
Legtöbbünknek ez az első hely ahova rohanunk, telefonalunk, ha baj van...

Dr. Wladár Zoltán és Dr. Wladár Sándor

1037 Budapest, Királyhelmec u. 16.

1-3879547

H-P: 9-11 és 16-19

Szo: 9-11

V: 17-19

http://www.tar.hu/wladarzoltan/index.html
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Zanati Bea, és Dávid ajánlása: (hehe, Dávidott dolgozik délelőttönként :D), Szilvi is, én
is.Lelkiismeretesek, őszintén szeretik az állatokat. Főleg kutya-macska a betegkörük, de van
mindenféle más is. A mi csinjeinknél csak gombát gyógyítottak, de a macskám életét Zolinak
köszönhetem :) Kérésre házhoz is jönnek, nyílván nem a rendelői tarifával. Szolgáltatásaik fent
vannak a honlapjukon. Diagnosztikában nagyon jók, Zoli baromi jó sebész.

Dr. Orosz Iván

3532 Miskolc, Tamási Áron u. 30.

06-46/370-745, 06-20/9238233

Ügyeleti telefon: 20/4824-101

H-P: 9:00 - 18:00

Szombat: 9:00 - 11:00

www.orimed.hu

Végre egy "vidéki" doki a listában.Nem csincsillával jártam Náluk, de kedvesek, segítőkészek,
körültekintőek, egzotikus állatokban van tapasztalat. És nem mellékesen jó Náluk a hangulat :)
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